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Datum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Plats och tid

Digitalt, onsdag 17 mars 2021 klockan 08:30-15:00

Beslutande

Ledamöter
Lena Svahn (MP), ordförande
Sören Görgård (C), 2:e vice ordförande
Kristina Stina Michelson (S)
Iréne Jonsson (S)
Ove Schönning (S), ersättare för Markus Evensson (S)
Harald Noréus (L)
Solange Nordh (C)
Lars Molin (M)
Yvonne Oscarsson (V)
Jonny Mill (LB)
Lars G Eriksson (SD), ersättare för Mats Markusson (SD)
Ersättare
László Gönczi (MP)
Anna-Karin Zachrisson (C)
Roger Kastman (KD)
Stina Berg (M)
Bodil Eriksson (LB)

Övriga deltagande

Nicklas Bremefors, kommunchef
Mikael Björk, biträdande kommunchef
Carina Janars, Kvalitetsgrupp City, § 43
Stefan Strandell, Kvalitetsgrupp City, § 43
Helena Olovsdotter Haglund, plan- och byggchef, § 43
Henrik Bruveris, Mittia AB, § 44
Linnea Van Wagenen, chef enheten för strategisk och hållbar utveckling, § 48
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Utses att justera

Sören Görgård

Justeringens plats och tid

Protokollet justeras digitalt, 2021-03-24

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerandes signatur

Paragrafer

Ulrica Swärd Bütikofer

§ 43-48

Lena Svahn
Sören Görgård

Utdragsbestyrkande
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Datum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-03-17

Datum för anslags uppsättande

2021-03-24

Datum för anslags nedtagande

2021-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Justerandes signatur

Ulrica Swärd Bütikofer

Utdragsbestyrkande
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§ 45
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§ 48
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Kommunstyrelsen

2021-03-17

§ 43

Dnr 00055/2021

Ansökan från Ljusdal i Centrum om genomförande av
delaktighetsmodell (BID) tillsammans med Svenska
Stadskärnor
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Ärendet återremitteras.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdal i Centrum har inkommit med skrivelse där man söker 450 000
kronor för genomförande av en delaktighetsmodell (BID) tillsammans med
Svenska Stadskärnor. Ljusdal i Centrum ingår också i Kvalitetsgrupp City
som ställer sig bakom ansökan.
Beviljar kommunstyrelsen ansökan är förslaget att medel tas ur
kommunstyrelsens utvecklingsreserv.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 16 februari 2021, § 20
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 februari 2021
Yrkanden
Sören Görgård (C): ärendet återremitteras.
Irene Jonsson (S), Yvonne Oscarsson (V), Solange Nordh (C), Lars G
Eriksson (SD) och Lars Molin (M): bifall till Sören Görgårds yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Kommunstyrelseförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2021-03-17

§ 44

Dnr 00083/2020

Avtal med Mittia AB - information
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Mittia AB vill ha ett nytt samarbetsavtal med kommunen samt ett
nyttjanderättsavtal gällande Älvvallen.
Nyttjanderättsavtalet ska reglera tillgången till marken medan samarbetsavtalet handlar om vad Mittia AB ska leverera, vad vi får för pengarna.
För närvarande finns ett temporärt avtal i väntan på att ett mer långsiktigt
avtal ska upprättas.
Henrik Bruveris från Mittia AB informerar om Mittias verksamhet och om
planerna för framtiden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

§ 45

Dnr 00006/2021

Information om kommunfullmäktiges dagordning
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Sören Görgård (C) och Bodil Eriksson (LB) ställer frågor om varför ingen
avsägelse har kommit in från kommunstyrelsens ordförande Markus
Evensson. Ärendet finns inte med på dagordningen till nästa
kommunfullmäktige.
Ledamöter som närvarade vid gårdagens gruppledarträff meddelar att ärendet
diskuterades där och att det i övrigt finns ganska få ärenden till
kommunfullmäktige. Det finns ett antal avsägelser, fyllnadsval, en motion, en
fråga och en interpellation och gruppledarnas råd till ordförande blev att
sammanträdet ska genomföras. Skulle Markus Evensson komma in med en
avsägelse kan den alltså behandlas på kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning
Ersättaren Bodil Eriksson (LB) vill ha antecknat till protokollet:
”Kommunstyrelsens ordförandes, Markus Evenssons (S), vägran att ge
besked om han kommer att avgå eller stanna kvar som ordförande är inte
acceptabel. Ordförandes vägran att ge besked om sin framtid har nu fått
konsekvenser och lett till att fullmäktigemötet i mars inte kan ställas in,
eftersom ordförande kan inkomma med en avsägelse i sista minuten före
sammanträdet. Detta innebär extra kostnader för kommunen på grund av att
Markus Evensson vägrar att ge besked om sin framtid.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-03-17

§ 46

Dnr 00439/2020

Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Nuvarande avtal om varuhemsändningsbidrag med livsmedelsbutiker i
tre månader förlängs till 30 juni (därefter avslutas subventioneringen av
varuhemsändning, utom för de kunder i glesbygd som omfattas av
tidigare avtal).

2.

Ärendet ska återkomma på kommunstyrelsen i maj för eventuell
förlängning.

3.

Kommunchefen får i uppdrag att utreda om ansvaret för
varuförsörjningsplanen bör övertas av kommunstyrelsen från 1 januari
2022, då nuvarande avtal med glesbygdsbutikerna går ut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen införde i mars 2020 ett tillfälligt bidrag till butiker som erbjöd
hemsändnings-och varupackningstjänster. Avtal har tecknats med de butiker
som så önskat, avtalen gäller till sista mars med möjlighet till förlängning.
Kommunen har betalat butikerna en fast summa per genomförd hemleverans,
varav Region Gävleborg bekostar hälften. Kommunstyrelsen beslutade 4
mars 2021, § 39 att överta ansvaret för frågan från omsorgsnämnden och har
nu att fatta beslut om bidragets framtid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 mars 2021
Kommunstyrelsens protokoll 4 mars 2021, § 39
Beslutsförslag – hemsändningsbidrag 2021, 25 februari 2021
Arbetsutskottets protokoll 19 januari 2021, § 4
Omsorgsnämndens protokoll 9 december 2020, § 164
Omsorgsnämndens protokoll 24 november 2020, § 148
Yrkanden
Iréne Jonsson (S): bifall till förslaget, men ärendet ska återkomma på
kommunstyrelsen i maj för att beslut om eventuell förlängning ska fattas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Lars Molin (M), Solange Nordh (S), Ove Schönning (S), Sören Görgård (C)
och Stina Michelson (S): bifall till Iréne Jonssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Kommunstyrelseförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2021-03-17

§ 47

Dnr 00094/2020

Stöd till näringsliv och föreningar under
Coronapandemin
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Avgifter för livsmedelstillsyn och serveringstillstånd återbetalas inte till
företag i restaurangbranschen då kommunstyrelsen inte finner att en
sådan åtgärd har lagligt stöd.

2.

Kommunchefen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen 12
april med förslag på annan åtgärd för att stödja det lokala näringslivet.

3.

Förslag inväntas från samhällsservicenämnden gällande stöd till
föreningar.

4.

I övrigt godkänns redovisningen av de åtgärder som vidtagits för att
underlätta för det lokala näringslivet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 16 februari 2021, § 21 kommunchefen i
uppdrag att:
•

Undersöka möjligheten att återbetala avgifter för 2020 och 2021 för
restaurangbranschen i Ljusdals kommun.

•

Undersöka möjligheten att befria idrottsföreningar från plan- och
hallhyra under 2020 och 2021.

•

Redovisa ärendet på nästkommande kommunstyrelse i mars.

De restriktioner som införts under pandemin har slagit extra hårt mot
restaurangbranschen. Förvaltningen föreslår därför att kommunchefen får i
uppdrag att undersöka möjligheten att återbetala avgifter för 2020 och 2021
för livsmedelstillsyn, serveringstillstånd och markupplåtelse för serveringar,
till företagen det berör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Idrottsföreningarna har tappat det mesta av sina intäkter på grund av
restriktionerna, varför förvaltningen vill att en liknande undersökning görs
att idrottsföreningar ska slippa plan- och hallhyra under 2020 och 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 11 mars 2021
Åtgärder till näringslivet 11 mars 2021
Underlag till förslag om åtgärder till näringslivet 11 mars 2021
Arbetsutskottets protokoll 16 februari 2021, § 21
Intitiativrättsärende från Sören Görgård (C) 16 februari 2021
Yrkanden
Solange Nordh (C): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Kommunstyrelseförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Dnr 00018/2020

Verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelseförvaltningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Ljusdals kommun beslutade under 2020 om en ny
styrmodell för kommunen. Av styrmodellen framgår att kommunens strategi
bygger på Agenda 2030 och att denna strategi därefter brutits ner i målområden som i sin tur ska resultera i fullmäktigemål med målnivåer. Varje
nämnd ska besluta om en verksamhetsplan med strategier och åtgärder för att
klara fullmäktigemålen.
Kommunstyrelsen ska vid dess sammanträde 17 mars 2021 godkänna
föreslagen verksamhetsplan för kommunstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 11 mars 2021
Verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelsen
Bilaga Styrmodellen
Kommunstyrelsens protokoll 18 februari 2021 § 29
Yrkanden
Iréne Jonsson (S): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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